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MATEMÁTICA & ARTE: A CIÊNCIA FAZ PARTE 

 
 
Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação Física, 
Física, Matemática, Química. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente 
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do 
ordenamento e do funcionamento da natureza. 
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, 
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, 
integração e harmonia. 
[CN05IF] Utilizar recursos  e processos químicos, físicos e  biológicos, 
respaldados  por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução 
de problemas. 
 [CN06IF] Projetar  e aplicar  soluções  para problemas  reais, considerando os 
contextos  ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo 
desdobramentos.  
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e 
solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos éticos, 
bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.  
[CN08IF] Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o 
preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar 
criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da paz, como 
armamentos nucleares, químicos e biológicos. 
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas 
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais, 
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e 
sociocultural.  
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que 
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do 
crescimento e a geração de bem-estar. 
[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes 
e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o 
desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de alimentos, 
geração de energia e manutenção da saúde. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, aula expositiva 
e/ou dialogada, aulas orientadas, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões 
considerando a participação do estudante, dissertação ou resumos, dramatização, ensino  
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com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, estudo dirigido, 
exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, jogos lúdicos e 
interativos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, pesquisa em 
laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, práticas laboratoriais, 
produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, resolução de exercícios, 
revisão das aprendizagens, sala de aula invertida, sarau literário, seminário sobre temáticas 
em estudo, teatro ao ar livre, tempestade cerebral (Brainstorming), utilização de plataforma 
digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

Quadro, pincel, TV, data show, caixa de som, computador, laboratórios de informática 
e de ciências, telas, papel, tinta, livros e revistas, materiais de baixo custo, uso de vídeos, 
imagens, música, podcasts, aulas expositivas, apresentações, trabalhos em grupo, 
atividades de fixação, pinturas em tela, desenhos, leitura e escrita de narrativas etc. 

 
Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação    científica,    processos     criativos,     mediação     e     intervenção                                              sociocultural, 
empreendedorismo. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Utilizando referências de manifestações artísticas variadas e analisando de um ponto 
de vista científico, docentes e estudantes terão um novo olhar sobre os conteúdos de 
Ciências da Natureza. 
Com o uso de vídeos, áudios, apresentações artísticas, visitas a exposições etc., 
conceitos como leis de Newton, entropia, astronomia, luz e cores, estatísticas, computação 
gráfica, acústica, “força animal”, química de remédios e de outros produtos, vegetação local, 
habitat, geopolítica e cultura, bem como erros e acertos no aspecto científico, bastidores de 
produção, biografia de artistas e de cientistas na literatura e em tela, entre outras 
possibilidades. 
Além de despertar o interesse, tanto pela Arte quanto pelas Ciências, os estudantes 
também poderão confeccionar produtos, como curtas-metragens, podcasts, músicas, 
pinturas em tela, desenhos técnicos ou a mão livre, roteiros e narrativas de fantasia ou ficção 
científica etc. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação processual com pesquisas, debates, produção de materiais audiovisuais, 
artesanato, pinturas, narrativas, apresentações, entre outras, sempre relacionando com 
Matemática, Ciências e Arte. 

 
Referências 

Currículo em Movimento. Alguns vídeos sugeridos: 

A Física no Cinema – 1895 a 2018 (Canal Francisco Godoy) 

https://www.youtube.com/watch?v=K8mtnHOk7Uc&ab_channel=FranciscoGod

oy 

“Física” no Cinema – Equilíbrio Estático (Canal Anderson Coser Gaudio) 
https://www.youtube.com/watch?v=c7xmExqk9kc&ab_channel=AndersonCoserGaudio 
“Física” no Cinema – Batendo um papinho na Lua (Canal Anderson Coser Gaudio) 

https://www.youtube.com/watch?v=_m4OBpGvEPs&ab_channel=AndersonCoserGaudio  

http://www.youtube.com/watch?v=K8mtnHOk7Uc&ab_channel=FranciscoGodoy
http://www.youtube.com/watch?v=K8mtnHOk7Uc&ab_channel=FranciscoGodoy
http://www.youtube.com/watch?v=c7xmExqk9kc&ab_channel=AndersonCoserGaudio
http://www.youtube.com/watch?v=_m4OBpGvEPs&ab_channel=AndersonCoserGaudio
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A  Física    do  Judô   em   Kengan  
Ashura   (Canal Nerdologia)   https://www.youtube.com/watch?v=WuSbDVmL-
sI&ab_channel=Nerdologia  

Interestelar   –  Ciência   ou Nonsense?   (Canal Primata 
Falante) 

https://www.youtube.com/watch?v=IKYJCaZ4V3Q&t=104s&ab_channel=PrimataFal ante  

Camarão Pistola   e o Super  Power  do seu ataque (Canal Leonardo 
Brelaz)  

https://www.youtube.com/watch?v=VUXQJQHLkAs&ab_channel=LeonardoBrelaz  

Project Power (Cena Final do Navio) - Dublado português (Canal Invoker Tutoria) 
https://www.youtube.com/watch?v=77RnT8rw6Yk&ab_channel=INVOKERTUTORIAL 
Química no Cinema (Canal E) 
https://www.youtube.com/watch?v=dNyqb0Ev5S8&ab_channel=CanalE  

A Química no Cinema Soluções aula 1 parte a (Canal Péterson Paim) 
https://www.youtube.com/watch?v=Lt4h_LQ4nYY&list=PLzFmkdNZcYKMJv7pTxQhXVoWZ
Z D IDbbOb&index=1&ab_channel=P%C3%A9tersonPaim 
A Química no Cinema Soluções aula 1 parte b (Canal Péterson Paim) 
https://www.youtube.com/watch?v=ekkj2JTr3uA&list=PLzFmkdNZcYKMJv7pTxQhXVoW
ZZ DI DbbOb&index=2&ab_channel=P%C3%A9tersonPaim 

A    Corrente    do     Bem     –     Podemos     mudar     o     Mundo     (Canal     Pedro Barbosa) 
https://www.youtube.com/watch?v=cvUNuYgUyM0&ab_channel=PedroBarbosa  
Any Given Sunday (Um Domingo Qualquer) Al Pacino's Speech - Legenda Português (Canal 
Bruno  Ferrari) 
https://www.youtube.com/watch?v=d8wymx1NjO0&ab_channel=BrunoFerrari  
Moneyball o homem que mudou o jogo e suas lições de empreendedorismo e liderança 
(Canal Paradox Web) 
https://www.youtube.com/watch?v=cBE8YszdjbE&ab_channel=ParadoxWeb  
Nightwish - "The Greatest Show On Earth" - (Legendas em português PT-BR) – (Canal Kleber 
Fainer) 
https://www.youtube.com/watch?v=BueFyJyKmug&t=542s&ab_channel=KleberFainer  
David Gilmour ( Pink Floyd ) - Keep Talking - Live PULSE 1994 - Remastered - Tradução 
Legendado (Canal Francisco Sena) 

https://www.youtube.com/watch?v=0NmmIcp-3Xw&ab_channel=FRANCISCOSENA  

Teoria das Cores na Pintura □ como combinar as cores como um artista (Fundamento da 
Cor) - AULA 8  (Canal  Ricardo Yamaguchi) 
https://www.youtube.com/watch?v=p_KfRv3xSD8&ab_channel=RicardoYamaguchi  

E se Van Gogh viajasse no tempo e pudesse ver sua própria exposição nos dias de hoje 
(Canal Josy Cristina Caldas Faria /Doctor Who) 
https://www.youtube.com/watch?v=EEaJp89C2nk&ab_channel=JosyCristinaCaldasFari a      
Coleção      ce      Livros      ce      Ficção-Científica      |      Ju      Cirqueira 
https://www.youtube.com/watch?v=rt-I9vOqcf4&ab_channel=JuCirqueira  
As Diferenças                               Entre Fantasia e Ficção  Científica 
(Canal mikannn) 
https://www.youtube.com/watch?v=zacktCF1kSY&ab_channel=mikannn 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

marco.silva1@edu.se.df.gov.br  

Marco Aurélio Silva 

CED 05 DE TAGUATINGA 
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